[Typ hier]

Zelfstandigheidsovereenkomst bso
Ik, ................................., spreek hierbij af dat ik mij aan de regels houd die hieronder staan.
Algemene regels
• Ik laat de bso-leiding even weten dat ik er ben.
• Ik laat de bso-leiding weten wanneer ik ga.
• Als ik niet op de gewone tijd op de bso ben, meld ik (of mijn ouders) dit van tevoren aan de leiding.
• Ga ik onder bso-tijd ergens heen (bijvoorbeeld spelen bij een vriend/vriendin), dan laat ik dat de
leiding altijd weten, zodat zij weten waar ik ben. Er wordt dan telefonisch contact opgenomen met
mijn ouders voor toestemming.
• Ik houd mij aan de algemene bso-regels.
• Ik houd mij aan de regels van deze overeenkomst.
Dit mag ik zelf doen:
o Lopend/fietsend naar de bso.
o Lopend/fietsend naar huis vanaf de bso.
Tijd: ………………………………………………………
Overige bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o Lopend/fietsend naar huis vanaf een activiteit of van/naar sport.
Tijd: ………………………………………………………
Locatie:…………………………………………………
Overige bijzonderheden: ……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
o Zonder toezicht spelen op het school-/speelplein.
o Zonder toezicht spelen op het speelterrein/-veld naast de school/bso.
o Na overleg met de groepsleiding zelfstandig een computeractiviteit doen.
o Zelfstandig een binnenactiviteit doen.
Bijzondere regels:
• ...................................................................................................................................
• ...................................................................................................................................
• ...................................................................................................................................

Als ik mij niet aan de afspraken houd, dan betekent dat:
................................................................................................................................................

Datum:
Plaats:
Handtekening kind:
Handtekening ouder:
Handtekening leiding:

.... - .... - 20....
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

[Typ hier]

Afsprakenformulier Zelfstandigheid op de bso
Op de bso ondernemen we graag leuke activiteiten met de kinderen. Een stukje wandelen, naar een speeltuin
of een boodschapje doen. Ook bieden we activiteiten aan buiten de locatie. De bso-leiding houdt in principe
toezicht op jullie kind gedurende de opvang. Naarmate kinderen ouder worden vinden ze het leuk om steeds
meer zelfstandigheid te krijgen. Bij de activiteiten die ze op de bso ondernemen en bijvoorbeeld door
zelfstandig naar de bso te komen.
Met dit formulier kunnen jullie toestemming geven voor het zelfstandig ondernemen van bepaalde activiteiten
door je kind.
Naam ouder/verzorger:
Naam kind:
Leeftijd:
School:
MIJN KIND MAG
Van en naar de bso
Zelfstandig op de fiets naar de bso komen.
Zelfstandig te voet naar de bso komen.
Zelfstandig lopen naar activiteiten buiten de bso.
Zelfstandig fietsen naar activiteiten buiten de bso.
Door familieleden (opa/oma, broer/zus, oppas etc.) opgehaald worden van de bso.
Namen:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activiteiten
Zelfstandig buitenspelen op de bso
•
•
•

Zelfstandig en zonder toezicht spelen op het speelterrein/-veld naast de
school/bso.
Zelfstandig en zonder toezicht spelen op het speelterrein van de bso.
Zelfstandig naar sport, muziekles of andere hobby.

Zelfstandig binnen spelen in het eigen bso-lokaal.
Zelfstandig spelen bij een vriend of vriendin buiten de bso (na telefonisch contact met
ouder).

JA

NEE

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

JA

NEE

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

[Typ hier]
Tijdens de vakantie op de bso

JA

NEE

Zelfstandig zwemmen
Zwemmen onder toezicht van een badmeester

0
0

0
0

Zwemdiploma’s
Hierbij verklaar ik dat mijn kind in het bezit is van de volgende zwemdiploma's
0 zwemdiploma A
0
zwemdiploma C
0 zwemdiploma B
0
zwemvaardigheidsdiploma

•

•

•

De algemene bso-regels (te lezen in het Pedagogisch beleidsplan bso op mereltje.nl) en de afspraken in
deze Zelfstandigheidsovereenkomst bso en het Afsprakenformulier zelfstandigheid op de bso gelden voor
het kind, de ouders/verzorgers en de bso-leiding.
De Zelfstandigheidsovereenkomst bso en het Afsprakenformulier zelfstandigheid op de bso zijn een
aanvulling op de opvangovereenkomst. Deze dienen dan ook te worden gelezen en begrepen in
samenhang met de opvangovereenkomst.
Met de toekenning van een grotere zelfstandigheid aan het kind accepteer ik dat KOV ’t Mereltje niet
verantwoordelijk/aansprakelijk is voor schade of letsel aan mijn kind of veroorzaakt door mijn kind
gedurende de situaties waarvoor ik toestemming heb gegeven in deze Zelfstandigheidsovereenkomst bso
en het Afsprakenformulier zelfstandigheid op de bso.

Datum:
Plaats:
Handtekening kind:
Handtekening ouder:
Handtekening leiding:

.... - .... - 20....
......................................................
......................................................
......................................................
......................................................

